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 ( בע"מ2009הפניקס גיוסי הון )
                           ("החברה") 

 

 מדף  תשקיף
 

תעודות  -בהתאם להוראות הדין  מכח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים
של  תעודות התחייבות)לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של  שאינן ניתנות להמרה התחייבות

להלן: ) החברה של לתעודות התחייבותכתבי אופציה הניתנים למימוש ו (מעת לעתשתהיינה פי כ החברה
 ."(ניירות הערך"
 

הפניקס חברה לביטוח בתופקד , שיכול ותנפיק החברה על פי תשקיף זה, ניירות הערךתמורת ההנפקה של 
דעתה ובאחריותה של  לשימושה, על פי שיקולבעלת השליטה בחברה,  ,"(הפניקס ביטוחלהלן: ")בע"מ 

 . והכל כפי שיפורט בדוח הצעת המדף הראשון של הסדרה הרלוונטית הפניקס ביטוח
 

, הפניקס ביטוחשל החברה הינו גיוס מקורות מימון בישראל עבור  היחידפעילותה תחום למועד התשקיף, 
מורתן תופקד , אשר תו/או שטרי הון באמצעות הנפקות )ציבוריות ופרטיות( של תעודות התחייבות

להסכם בין החברה לבין הפניקס וזאת בהתאם  , לשימושה על פי שיקוליה ועל אחריותהבהפניקס ביטוח
שניתן במשרד האוצר ביטוח ובכפוף לתנאים שנקבעו באישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

ל ויונפקו מכוח תשקיף שיכו ,תעודות התחייבות. התחייבויותיה של החברה כלפי מחזיקי להפניקס ביטוח
תעודות לפרוע את התשלומים המגיעים לבעלי  הפניקס ביטוחמובטחות במלואן על ידי התחייבותה של  זה,

מהווה  הפניקס ביטוח. יכולת הפירעון ואיתנותה הפיננסית של תעודות ההתחייבותעל פי תנאי  ההתחייבות
 10, 2, 1פים לפרטים נוספים ראו סעיי החברה. על יד תעודות ההתחייבותגורם עיקרי ליכולת הפירעון של 

 )אסמכתא מס': 2019 במרץ, 31 אשר פורסם ביום 2018לדוח התקופתי של החברה לשנת  1 חלקב 14 -ו
 29אשר פורסם ביום  2019ראשון לשנת הבדוח הרבעוני של החברה לרבעון  2וכן בסעיף  (2019-01-027717

הדוח )להלן: " הפניההעל דרך של בתשקיף זה  יםהמובא( 2019-01-045624: )אסמכתא מס' 2019במאי 
", 2019ראשון לשנת ההדוח הרבעוני של החברה לרבעון " -ו "2018לשנת של החברה התקופתי 

 . (בהתאמה
 

: סיכוני מאקרועל פעילותה של הפניקס ביטוח כוללים את הבאים: גורמי הסיכון שהם בעלי השפעה גדולה 
: סיכונים ענפיים ;ת, סיכון מרווח אשראי, סיכון מכשירים הוניים וסיכון אשראימצב המשק, סיכון ריבי

: סיכוני סייבר סיכונים מיוחדים לחברה ;רמת שימור התיקוסיכונים ביטוחיים, רגולציה, תחרות 
הפניקס ביטוח כפי של  2018לשנת דוח התקופתי ל 1חלק ב 4.13לפרטים נוספים ראו סעיף . ואבטחת מידע

הדוח התקופתי )להלן: " (2019-01-027723: מס' )אסמכתא 2019 במרץ 31החברה ביום על ידי  שפורסם
 .על דרך ההפניהבתשקיף זה המובא "(,  2018של הפניקס ביטוח לשנת 

 
רואה החשבון המבקר, בדוח  מבלי לסייג את חוות דעתם, הפנו רואי החשבון המבקרים של הפניקס ביטוח,

, שצורפו לדוח התקופתי של הפניקס ביטוח 2018בדצמבר  31 פניקס ביטוח ליוםכספיים של הבדוחותיה ה
, 2019במרץ  31רואה החשבון המבקר, בדוחותיה הכספיים של הפניקס ביטוח ליום דוח וכן ב 2018לשנת 

 29, כפי שפרסמה החברה ביום 2019שנת לכפי שצורפו לדוח התקופתי של הפניקס ביטוח לרבעון הראשון 
לדוחות הכספיים ליום  39בביאור את תשומת הלב לאמור (, 2019-01-045630, )אסמכתא מס': 2019במאי 

  , בהתאמה.2019במרץ  31ליום לדוחות הכספיים  6בביאור ו 2018בדצמבר  31
 

 בשעבודים( אינן מובטחות בביטחונות או "אי-ח' -ו ו'-)סדרות ב', ד'של החברה  התחייבותתעודות ה
  כלשהם.

 
)דוחות  3 חלקל 8 -ו 7ביאורים  ואודות אפשרות החברה לפדיון מוקדם של תעודות התחייבות, רא לפרטים
לשטר  10יף )סדרה י"א( ראו סעלאגרות החוב וביחס  2018לשנת של החברה לדוח התקופתי  כספיים(

 2019ביולי  21)סדרה י"א( שצורף כנספח ב' לדוח הצעת המדף שפורסם ביום הנאמנות של אגרות החוב 
 על דרך ההפניה. בתשקיף זה (, המובא 2019-01-063015)אסמכתא מס': 

 
)להלן: מ ( של החברה מדורגות על ידי מידרוג בע""אי - ח' -ו)סדרות ב', ה', ו' תעודות ההתחייבות 

)סדרה ד'( של החברה מדורגות על ידי מידרוג בדירוג תעודות ההתחייבות ו Aa3.ilבדירוג "( מידרוג"
Aa2.il. 

 
לדוח  1לחלק  4סעיף  ידי החברה ועל הפניקס ביטוח, ראו מגבלות על חלוקת דיבידנד עללפרטים אודות 

 .2018התקופתי של החברה לשנת 
 

 עותק מתשקיף המדף עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו

www.magna.isa.gov  ל אביב בע"מ שכתובתוהאינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתובאתר 
www.tase.co.il.  

 2019, אוגוסטב 16תאריך התשקיף:         
 

http://www.tase.co.il/
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 מבוא - 1פרק 

 כללי .1.1

, 2009ביוני  30ביום  תאגדה בישראלה ("החברה)להלן: "( בע"מ 2009הפניקס גיוסי הון )

 ."(חוק החברות)להלן: " 1999-שנ"טחוק החברות תכחברה פרטית מוגבלת במניות, בהתאם ל

, שהינה מבטח בע"מ ביטוחחברה להפניקס החברה הינה בבעלותה המלאה ובשליטתה של 

הפניקס )להלן: " 1981 –כמשמעו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח(, תשמ"א 

"( הבורסהלניירות ערך בת"א בע"מ )להלן: "ת החברה אינן נסחרות בבורסה . מניו"(ביטוח

החברה לא תהפוך לחברה ציבורית עקב הנפקת תעודות כמו כן,  .לציבור ולא הוצעו

כל עוד ניירות הערך של החברה יהיו מוחזקים על ידי הציבור,  התחייבות על פי תשקיף זה.

חוק )להלן: " 1968 –המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח כהגדרת  "תאגיד מדווח"תהא החברה 

בחוק ניירות ערך והתקנות המותקנות מכוחו וכן  ל החברה ההוראותיחולו עו "(ניירות ערך

 .2012-תשע"במסוימים של חברות איגרות חוב(,  תקנות החברות )הקלות לסוגים

  אישוריםויתרים ה .1.2

, הדרושים על פי כל דין לפרסום תאת כל ההיתרים, האישורים והרישיונוקיבלה  החברה

א)א( 23ף זה הינו תשקיף מדף כהגדרתו בסעיף תשקי. ("התשקיף"להלן: ) תשקיף מדף זה

והצעת ניירות ערך על פיו, תיעשה על פי דוחות הצעת מדף בהם יושלמו  לחוק ניירות ערך

 הפרטים המיוחדים לאותה הצעה.

 

רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו  ה שלרתבהין אי

אין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך שלמותם, ולמהימנותם או לאו אישור 

 .המוצעים

 תעודות התחייבותאישור עקרוני, המתייחס לרישומם למסחר של  הבורסהקיבלה מהחברה 

של  תעודות התחייבותשאינן ניתנות להמרה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של 

ניירות "להלן: ) ת של החברהלתעודות התחייבולמימוש הניתנים כתבי אופציה ושל החברה( 

  "(.האישור העקרוני"להלן: "(, שיוצעו באמצעות דוח הצעת מדף )הערך

 

לפרטים המובאים בתשקיף זה, או אישור  ,אישור העקרוני של הבורסהמתן האין לראות ב

למהימנותם, או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה, או על טיבם של ניירות 

 . או שיוצעו באמצעות דוח הצעת מדף שקיף זההערך המוצעים בת

 

, אינו בקשר לניירות הערך אשר יוצעו )אם יוצעו( על פי דוחות הצעת מדףמתן אישור הבורסה 

ניירות הערך והרישום למסחר של  ,ניירות הערך האמורים מהווה אישור לרישום למסחר של

דוח הצעת מדף למסחר על פי לקבלת אישור לרישום  וףפי תשקיף זה, יהיה כפ-על המוצעים

של ניירות ערך(,  הצעת מדףניירות ערך )אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות 

  .2005-התשס"ו
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אין במתן האישור העקרוני כאמור, משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך הנ"ל 

ר על פי דוח הצעת למסחר על פי דוח הצעת מדף. על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסח

מדף יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו, כפי שיהיו בתוקף בעת הבקשה לרישום 

 .על פי דוח הצעת המדף

 הון המניות .1.3

  :להלן פרטים אודות הון החברה, נכון למועד פרסום התשקיף .1.3.1

 .ש"ח  ערך נקוב כל אחת 1כל מניות החברה הן מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 

הון מונפק  
ונפרע בדילול 

 מלא בש"ח

הון המניות 
המונפק והנפרע 

 בש"ח 

הון  המניות 
הרשום 
 בש"ח 

 

1,000  

 

1,000 100,000 

 

מניות 
רגילות 

 1בנות 
ש"ח ע.נ 
 כל אחת 

  :)*( )באלפי ש"ח( הינו כדלקמן 2019 במרץ 31ליום רכב ההון העצמי של החברה ה .1.3.2

 1 הון המניות המונפק והנפרע

 - יה על מניות פרמ

 (2,972) עודפים

 (2,971) סה"כ הון

 הפסדי מדידת בעקבות. פיננסים מכשירים בדבר IFRS 9 תקן לתוקף נכנס 2018 לינואר 1 ביום)*( 
 נזקף אשר ממס נטו אשראי הפסד לחברה נוצר ,ביטוח בפניקס הנדחים הפקדונות בגין צפויים אשראי
 לרעה כתוצאה משינוי ולא החדש החשבונאי התקן מיישום נובע ורהאמ הגרעון כי יצוין  .בהון לגרעון

 החברה. של להתחייבויותיה ערבה אשר ביטוח הפניקס של הפיננסית באיתנותה
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   תעודות התחייבות .1.4

  להלן פרטים אודות תעודות התחייבות שהנפיקה החברה ושהינן במחזור, בסמוך ליום פרסום התשקיף:

 
    שלוםמועדי ת     שווי נקוב  

מועד  סדרה
  הנפקה

במועד ההנפקה 
 )ש"ח( 

 

במרץ  31ליום 
 )ש"ח( 2019

 

מוערך למועד 
סמוך לפרסום 

 התשקיף
 

סכום 
ריבית 

שנצברה 
 31ליום 

במרץ 
2019 

)אלפי 
 ש"ח(

שווי 
בספרים 

 31ליום 
במרץ 
2019 

)אלפי 
 ש"ח(

שווי בורסאי 
בסמוך למועד 

פרסום 
התשקיף 

 )אלפי ש"ח(
 

סוג הריבית 
ור ושיע

 הריבית

בסיס  ריבית קרן
הצמדה 

קרן 
 וריבית

זכות 
התאגיד 

לבצע 
פדיון 
 מוקדם

מהותיות 
 הסדרה

 452,808 440,290 - 413,712,000 413,712,000 200,000,0001 19.9.10 ב'

שנתית ריבית 
של קבועה 

צמודה   3.6%
למדד 

המחירים 
לצרכן 

שפורסם 
בחודש 

ספטמבר, 
2010 

בתשלום 
אחד, ביום 

30 
ר בספטמב
2022 

בשני תשלומים חצי 
 31שנתיים, בימים 

 30 -במרץ ו
בספטמבר של כל 

אחת מהשנים 
 )כולל( 2011-2022

מדד 
המחירים 

 לצרכן

כן, 
כמפורט 
בסעיף  

10.2  
לתנאים 

הרשומים 
מעבר לדף 

בשטר 
 הנאמנות

 כן

 443,341 396,496 2,482 398,831,000 398,831,000 348,831,0002 28.9.14 ד'

 יתשנתריבית 
, 3.85%של 

 לא צמודה
למדד או 
למטבע 
 כלשהוא.

בתשלום 
ביום  ,אחד

בינואר  31
2026 

בשני תשלומים חצי 
 31שנתיים ביום 

בינואר של כל אחת 
 2015-2026מהשנים 

 31)כולל( וביום 
ביולי של כל אחת 

 2015-2025מהשנים 

- 

 כן,
כמפורט 

ף בסעי
לשטר  11.2

 הנאמנות

 כן

                                                      
  ש"ח ע.נ.. 213,712,000 -ב אגרות החובהורחבה סדרת  2011 נובמברבחודש  בנוסף לסכום זה, 1

  .ש"ח ע.נ. 50,000,000 -הורחבה סדרת אגרות החוב ב 2014באוקטובר  7בנוסף לסכום זה, ביום  2
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 )כולל(.

 ה'
 

21.4.15 
 

,276,7893853 409,116,135 409,116,135 3,858 414,453 474,329 

ריבית שנתית 
קבועה 

בשיעור שנתי 
, 2.25%של 

צמודה למדד 
המחירים 

לצרכן 
שפורסם 

בחודש אפריל 
2015. 

בתשלום 
ביום  ,אחד

31 
באוקטובר 

2029 

בשני תשלומים חצי 
 31שנתיים, ביום 

 30באוקטובר וביום 
באפריל של כל אחת 

–2029מהשנים 
 )כולל( 2015

מדד 
המחירים 

 לצרכן

יש 
כמפורט 

 11ף בסעי
לתנאים 

הרשומים 
ף מעבר לד
בשטר 

 הנאמנות

 כן

 438,598 389,002 2,025 410,672,391 410,672,391 210,058,3914 8.11.15 ו'

ריבית שנתית 
קבועה 

בשיעור שנתי 
לא  3.05%של 

למדד  צמודה
או למטבע 
 כלשהוא.

בתשלום 
ביום  ,אחד

נואר בי 31
2026 

בשני תשלומים חצי 
 31שנתיים, ביום 

בינואר של כל אחת 
 2017-2026מהשנים 

 31)כולל( וביום 
ביולי של כל אחת 

 2016-2025מהשנים 
 )כולל(

- 

יש 
כמפורט 

ף בסעי
11.2 

לתנאים 
הרשומים 
מעבר לדף 

בשטר 
 הנאמנות

 כן

 859,600 772,493 4,479 767,500,000 767,500,000 460,000,0005 10.1.17 ח'

ריבית שנתית 
קבועה 

בשיעור שנתי 
לא  3.61%של 

למדד  צמודה
או למטבע 
 כלשהוא.

בתשלום 
ביום  ,אחד
ביולי  31

2028 

בשני תשלומים חצי 
 31שנתיים, ביום 

בינואר של כל אחת 
-2018מהשנים 

 31, וביום 2028
ביולי של כל אחת 

-2017מהשנים 
2028. 

- 

יש, 
כמפורט 
בסעיף 

11.2 
לתנאים 

שומים הר
מעבר לדף 

בשטר 
 הנאמנות

 כן

                                                      
3

 
 ש"ח ע.נ.. 23,840,000 -ב אגרות החובהורחבה סדרת  2016במאי  8ביום בנוסף לסכום זה,  .ע.נ. 385,276,135 -של הצעת רכש חליפין בהורחבה סדרת אגרות החוב בדרך  2015באפריל  21ביום 

  ..ש"ח ע.נ 00044,500, -הורחבה סדרת אגרות החוב ב 2016ביוני  26וביום  .ש"ח ע.נ 156,114,000 -ב אגרות החובהורחבה סדרת  2016במאי  8, ביום לסכום זה בנוסף   4

5
 

 ש"ח ע.נ.. 307,500,000 -הורחבה סדרת אגרות החוב ב 2017ביולי  3ביום בנוסף לסכום זה, 
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 308,345,000 308,345,000 308,345,000 4.11.18 ט'
 
864 
 

305,553 340,690 

ריבית שנתית 
קבועה 

בשיעור שנתי 
לא  3.30%של 

למדד  צמודה
או למטבע 
 כלשהוא.

בתשלום 
ביום  ,אחד

באוגוסט  31
2029 

בשני תשלומים חצי 
שנתיים )לא 
 28צמודים(, ביום 

 31וביום  בפברואר
באוגוסט של כל 

 2019אחת מהשנים 
 .2029עד 

 
 
- 

יש, 
כמפורט 

 10בסעיף 
לשטר 

 הנאמנות

 כן

 293,437 191,838 497 293,349,000 193,349,000 193,349,0006 4.11.18 י'

ריבית שנתית 
משתנה  

בשיעור של 
ריבית בנק 

ישראל 
בתוספת 

מרווח בשיעור 
 .1.34%של 

בתשלום 
ביום  ,אחד

ואר בינ 31
2028 

תשלומים רבעוניים 
)לא צמודים(, 

בינואר,  31בימים 
 31באפריל,  30

 31-ביולי ו
באוקטובר של כל 

 2019אחת מהשנים 
 31וביום  2027עד 

 .2028בינואר 

- 

יש, 
כמפורט 

 10בסעיף 
לשטר 

 הנאמנות

 כן

 307,380 - - 300,000,000 - 300,000,000 23.7.19 י"א

ריבית שנתית 
קבועה 

של בשיעור 
לא  2.62%

למדד  צמודה
או מטבע 
 כלשהוא.

בתשלום 
אחד, ביום 

באפריל  30
2032 

תשלומים חצי 
שנתיים )לא 
 30צמודים( ביום 

באפריל של כ"א 
עד  2020מהשנים 

 31וביום  2032
של כ"א באוקטובר 

עד  2019מהשנית 
2031. 

 

יש, 
כמפורט 

 10בסעיף 
לשטר 

 הנאמנות

 כן

 

, על ידי מידרוג בע"מ ההתחייבות שהנפיקה החברה ושהינן במחזור נכון למועד פרסום תשקיף זה, לרבות דירוג תעודות ההתחייבותפרטים נוספים אודות תעודות ל

שנת ללדוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון  3.4סעיף  ,2018לשנת של החברה לדוח התקופתי )דוחות כספיים(  3לפרק  8 -ו 7 יםאוריב ,2לחלק  3.4סעיף ראו 

 על דרך ההפניה.   בתשקיף זה(, המובא 2019-01-058416)אסמכתא מס':  2019ביולי  7וכן דוח דירוג מיום  2019

 

                                                      
 ש"ח ע.נ.. 100,000,000 -ה פרטית בבאמצעות הקצאסדרת אגרות החוב הורחבה  2019באפריל,  7, ביום לסכום זה בנוסף 6
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 –תל אביב. איש קשר: מיכל אבטליון  14, רחוב יד חרוצים 03-6389222, פקס: 03-6389200 הנאמן לאגרות החוב )סדרה י"א( הינו רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, טל':

 גרות החוב )סדרה י"א( אינה מובטחת בשעבודים. ראשוני. א

 

דת תעודות למיטב ידיעת החברה, נכון למועד התשקיף, החברה עומדת בכל התנאים וההתחייבויות של שטרי הנאמנות ולא התקיימו תנאים המקימים עילה להעמ

 ההתחייבות לפירעון מיידי. 
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 הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף - 2פרק 

 

שאינן  תעודות התחייבותפי תשקיף מדף זה, יכול שיוצעו לציבור על פי דוח הצעת מדף על 

 (של החברהתעודות ההתחייבות )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של  ניתנות להמרה

 "(.ניירות הערךשל החברה )להלן: " לתעודות התחייבותכתבי אופציה הניתנים למימוש ו

 

א)ו( לחוק ניירות 23ות סעיף שקיף מדף זה, תיעשה בהתאם להוראהצעת ניירות הערך על פי ת

באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, ערך 

לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם 

 לתקנון והנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה עת.
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 הון החברה - 3ק פר
 

והשינויים שחלו בו בשלוש  לתאריך התשקיףהרשום והמונפק של החברה נכון הון המניות  3.1

 השנים האחרונות 

לפרטים אודות הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון  3.1.1

 לעיל. 1.3.1לתאריך התשקיף ראו סעיף 

 שלוהנפרע המונפק  בהון נוייםשי חלו לא התשקיף לתאריך שקדמו השנים שלושב 3.1.2

 .וכן לא חלו שינויים בהון הרשום של החברה החברה

 

 והשליטה בחברה המחזיקים בניירות הערך של החברה בעלי עניין 3.2

 :השליטה בחברה 3.2.1

של החברה מוחזק, נכון למועד התשקיף, בשיעור של והנפרע הון המניות המונפק 

של והנפרע רה, הון המניות המונפק למיטב ידיעת החב. הפניקס ביטוחל ידי ע 100%

הפניקס אחזקות על ידי  100%נכון למועד התשקיף, בשיעור של  קביטוח, מוחזהפניקס 

הפניקס )להלן: " , חברה ציבורית אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסהבע"מ

   ."(אחזקות

הינה חברה רואה בקבוצת דלק בע"מ, שאחזקות הפניקס למיטב ידיעת החברה, 

 -והמחזיקה ב "(קבוצת דלק)להלן: " בורסהשמניותיה רשומות למסחר בית ציבור

של מזכויות ההצבעה  30.13% -ובשל הפניקס אחזקות מהונה המונפק והנפרע  30.13%

 כבעלת השליטה בה.הפניקס אחזקות, 

 -מר יצחק שרון )תשובה(, המחזיק בכקבוצת דלק רואה בלמיטב ידיעת החברה, 

, מזכויות ההצבעה בה 62.09% -והנפרע של קבוצת דלק וכ מהונה המונפק 60.77%

  .כבעל השליטה בה

 מכירת השליטה ראוהסכם שחתמה קבוצת דלק עם צד שלישי בעניין לפרטים אודות 

דוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון לשנת לדוחות הכספיים שצורפו ל 5באור 

 , המובא בתשקיף זה על דרך ההפניה. 2019

 :המחזיקים בניירות הערך של החברה בעלי עניין 3.2.2

ין יחזקות בעלי הענה אודותוהדירקטורים שלה,  החברה, למיטב ידיעת לפרטים

, בחברה בכירה משרה ונושאי עניין בעלי ידי על המוחזקיםהערך של החברה  בניירות

 ראו מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה התשקיף למועד הסמוך במועד

על דרך בתשקיף זה המובא  ,(2019-01-058470)אסמכתא מס':  2019י ביול 7מיום 

  ההפניה.

 

ין יחזקות בעלי הענה אודותוהדירקטורים שלה,  החברה, למיטב ידיעת לפרטים

בחברה  בכירה משרה ונושאי עניין בעלי ידי על המוחזקיםהערך של החברה  בניירות

 תח מיידי של החברה בדבר מצבראו דיוו, חודשים( 12) עשר בשנים לו שקדם למועד

-2018-01)אסמכתא מס':  2018ביולי  5 מיוםהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 

 .הפניה של בדרךהמובא בתשקיף זה (, 064792
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  הזכויות הנלוות למניות החברה ותקנון החברה - 4פרק 

 הזכויות הנלוות למניות החברה 4.1

נוסח תקנון ההתאגדות של החברה  וחברה, ראלפרטים בדבר הזכויות הנלוות למניות ה

 14"(, כפי שפורסם בדיווח מיידי על ידי החברה ביום החברהההתאגדות של תקנון "להלן: )

   (.2010-01-554496)אסמכתא מס':  2010ביולי, 

 הסדרים שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברות 4.2

ות שנקבעו בתקנון החברה לפי סעיפים מחוק הסדרים לפי חוק החברבתמצית להלן יפורטו 

מבנה  –)ד( לתקנות ניירות ערך )פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף 26החברות המצוינים בתקנה 

 ל ונקבעו הסדרים כאמור.כ, כ1969-וצורה(, תשכ"ט

 שינוי בתקנון 4.2.1

שינוי הוראות התקנון יעשה בהחלטה שהתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית של 

 ברה.בעלי המניות בח

 העברת סמכויות בין אורגנים 4.2.2

האסיפה הכללית רשאית, בכפוף לכל דין, ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר וכן 

לקבוע כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי יועברו לסמכויות הדירקטוריון, הכל 

 לעניין מסויים או לפרק זמן מסויים.

 מינוי דירקטורים  4.2.3

ם, אלא אם נקבע אחרת בתקנון. מספר האסיפה הכללית תמנה את הדירקטורי

ה הכללית השנתית או המיוחדת הדירקטורים בחברה ייקבע מעת לעת על ידי האסיפ

 ד שלא יפחת משני דירקטורים. ובלב

 כינוס אסיפות כלליות 4.2.4

החברה אינה חייבת לקיים אסיפות כלליות שנתיות, אלא ככל שהדבר נחוץ למינוי 

של אחד או יותר מבעלי המניות או הדירקטורים  רואה חשבון מבקר ו/או לפי דרישה

בחברה. אסיפות כלליות אלה תקראנה "אסיפות שנתיות". יתר האסיפות של החברה 

 תקראנה "אסיפות מיוחדות".

 הצבעה באסיפה הכללית 4.2.5

החלטה באסיפה הכללית תתקבל ברוב רגיל אלא אם נקבע רוב אחר בחוק החברות 

סיפה כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב הכרזת יו"ר האאו בתקנון החברה. 

 מסוים, או נדחתה או שלא נתקבלה ברוב מסויים תהיה ראיה לכאורה לאמור בה.

 מניין חוקי לקיום אסיפה כללית 4.2.6

אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת 

)עשרים  25%יות שלהם הדיון. מניין חוקי הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מנ

וחמישה אחוזים( לפחות מזכויות ההצבעה )כולל נוכחות באמצעות שלוח או 

באמצעות כתב הצבעה(, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא 

נכח באסיפה כללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין 

ותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או , לאימים (7חוקי, תידחה האסיפה לשבוע )

למועד מאוחר יותר אם צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה. באסיפה 

 נדחית כאמור לא יידון אלא נושא שהיה על סדר של האסיפה שנדחתה.
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 הצבעות בישיבות הדירקטוריון 4.2.7

בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. החלטות הדירקטוריון 

קבלנה ברוב רגיל. היו הקולות שקולים לא יהיה ליו"ר הדירקטוריון קול נוסף. תת

הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל 

הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא 

רוטוקול ההחלטות, להתכנס לדיון באותו עניין. התקבלו החלטות כאמור, ייערך פ

 לרבות ההחלטה שלא להתכנס, וייחתם בידי יו"ר הדירקטוריון.

 פטור מאחריות 4.2.8

 בה משרה נושא מראש לפטור החברה רשאית, החברות חוק להוראות בכפוף

. כלפיה שלו הזהירות חובת הפרת עקב שנגרם נזק בשל, מקצתה או כולה, מאחריותו

 הפרת עקב כלפיה מאחריותו קטורדיר מראש לפטור רשאית אינה חברהה, אולם

 .בחלוקה הזהירות חובת

 חלוקת דיבידנד 4.2.9

 . דיבידנד חלוקת על החלטה לקבל הדירקטוריון רשאי, החברות חוק להוראות בכפוף 

  
לעיל, הינו תיאור  4.2.9 עד 4.2.1 בסעיפים המנויים בנושאים התקנון הוראות תיאור

ם והוא אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח תמציתי של הוראות התקנון בקשר עם אותם נושאי

  המלא של תקנון החברה.

 

יובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון החברה להוראות שלא ניתן להתנות 

עליהן בחוק החברות ו/או בחוק ניירות ערך, או בכל תקנה מכוחם, יגברו ההוראות האמורות 

 על הוראות התקנון.
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 ייעוד תמורת ההנפקה - 5פרק 

 הנפקההתמורת  5.1

במועד תשקיף מדף זה החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם, ולפיכך לא תהיה כל תמורה 

 מיידית בעקבות פרסום תשקיף המדף.

 בגין ניירות ערך שיוצעו )ככל שיוצעו( על פי תשקיף המדף ייעוד התמורה 5.2

זה ועל פי דוחות הצעת מדף שיפורסמו במידה שיוצעו בעתיד ניירות ערך על פי תשקיף מדף 

מכוחו, התמורה שתתקבל מהנפקות אלו תופקד בידי הפניקס ביטוח על פי שיקוליה ועל פי 

אחריותה וזאת בהתאם להוראות ההסכם שנחתם בין החברה לבין הפניקס ביטוח ובהתאם 

  למגבלות שנקבעו באישורי הממונה.

 

 יינתן פירוט במסגרת דוח הצעת מדף. ככל שיהיה ייעוד ספציפי להנפקות כאמור,
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 פרטים על החברה ופעילותה - 6פרק  

  פרטים אודות תיאור עסקי התאגיד 6.1

ב לתקנות ניירות ערך )פרטי תשקיף וטיוטת 6( ולתקנה 1)א44בהתאם לתקנה  6.1.1

תשקיף , פרק תיאור עסקי התאגיד, נכלל ב1969 –מבנה וצורה(, תשכ"ט  -תשקיף 

אשר פורסם  2018לשנת של הדוח התקופתי של החברה  1זה על דרך ההפניה לחלק 

על  בתשקיף זההמובא  ,(2019-01-027717)אסמכתא מס':  2019במרץ,  31ביום 

דוח לוכן  "(2018הדוח התקופתי של החברה לשנת להלן: "לעיל ו) דרך ההפניה

 2019במאי  29פורסם ביום  , אשר2019הרבעוני של החברה לרבעון הראשון לשנת 

להלן: לעיל על דרך ההפניה ) בתשקיף זההמובא  ,(2019-01-045624)אסמכתא מס': 

 ."(2019הדוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון לשנת "

פרטים אודות שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד ובכל ל 6.1.2

הרבעוני של החברה הדוח ום עניין אחר שיש לתארו בדוח התקופתי מיום פרס

, ראו הדיווחים להלן, ועד ליום פרסום התשקיף 2019לרבעון הראשון לשנת 

  :הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה

 )בתמצות( תוכן הדיווח מספר אסמכתא תאריך

 2019-01-045630 2019במאי  29
דוחות כספיים ביניים מאוחדים של 

 הפניקס ביטוח.

 2019-01-047343 2019ביוני  2

עדכון ביחס לאישור הגשת הבקשה 

לאישור התובענה כייצוגית כנגד הפניקס 

 ביטוח וכנגד שלוש חברות ביטוח נוספות.

 2019-01-048984 2019ביוני  6

הודעה בדבר תובענה ייצוגית שהוגשה 

כנגד הפניקס ביטוח ובצידה בקשה 

 לאישור התביעה כתובענה ייצוגית.

 2019-01-049437 2019ביוני  11

תביעה אישור הסדר פשרה בעדכון ביחס ל

ולבקשה לאישורה כתובענה ייצוגית אשר 

כנגד  2018הוגשה בחודש אוקטובר 

 הפניקס ביטוח.

 2019-01-057459 2019ביולי  4

עדכון ביחס לכך שביהמ"ש העליון אישר 

שהוגשה כנגד  דיון נוסף בתובענה ייצוגית

 .ותהפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספ

 2019-01-057861 2019ביולי  7

הוגשה הודעה בדבר תובענה ייצוגית ש

וכנגד שלוש חברות  הפניקס ביטוחנגד כ

ביטוח נוספות ובצידה בקשה לאישורה 

 .כתובענה ייצוגית

 2019-01-059814 2019ביולי  11

דירקטוריון הפניקס  רואישהודעה בעניין 

רעון כלכלי ידוח יחס כושר פ ביטוח את

 .2018בדצמבר  31ם ליו
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 2019-01-061974 2019ביולי  17

הודעה בדבר תובענה ייצוגית שהוגשה 

כנגד הפניקס ביטוח ובצידה בקשה 

 לאישור התביעה כתובענה ייצוגית.

 2019-01-063438 2019ביולי  23

הודעה בדבר הנפקה לציבור של 

)סדרה י"א( אגרות חוב  300,000,000

)סדרה חדשה( באמצעות דוח הצעת מדף 

ביולי  21של החברה אשר פורסם ביום 

 (.2019-01-063015)אסמכתא מס':  2019

 2019-01-063864 2019ביולי  24

הודעה לפיה ביהמ"ש אישר הסתלקות 

תובע ייצוגי מתובענה ייצוגית שהוגשה 

כנגד הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, 

 החברה. חברה אחות של

 2019-01-066753 2019באוגוסט  4

 7% -הודעה כי צפויה ירידה בשיעור של כ

ביחס כושר הפירעון הכלכלי של הפניקס 

 50 -ביטוח וירידה צפויה בסך של כ

 מיליוני ש"ח ברווח.

 2019-01-068769 2019באוגוסט  12

קביעת בית המשפט העליון כי שיעור 

ועליה  3%ההיוון בפיצוי נזיקי יעמוד על 

 מיליוני ש"ח ברווח.   100 -צפויה בסך של כ

 069330-01-2019 2019באוגוסט  13

תביעה ובצידה  הפניקס ביטוחנגד כהוגשה 

בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית 

על ציוד תגמולי ביטוח תשלום קשר עם ב

 .מכני הנדסי

 

בדצמבר  31תיימה ביום דוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה והדוח הכספי לשנה שהס 6.2

 2019במרץ  31שהסתיים ביום  2019ולרבעון הראשון לשנת  2018

בדצמבר  31לדוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה ולדוח הכספי לשנה שהסתיימה ביום 

, הנכלל בפרק 2018, לדוח התקופתי של החברה לשנת , בהתאמה3וחלק  2חלק  ו, רא2018

לתקופה עסקי החברה ולדוח הכספי קטוריון על מצב לדוח הדירעל דרך ההפניה. זה 

, 2019שנת ל, ראו הדוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון 2019ץ במר 31ביום שנסתיימה 

 המובא בפרק זה על דרך ההפניה.
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 ניהול החברה -7פרק 

ואודות נושאי משרה בכירה )שאינם פרטים אודות הדירקטורים של החברה  7.1

 דירקטורים( 

 26בסמוך למועד התשקיף, ראו תקנה  ,לפרטים אודות הדירקטורים של החברה

המובא בתשקיף זה על דרך  ,2018לדוח התקופתי של החברה לשנת  4בחלק 

 ההפניה. 

בסמוך למועד  ,לפרטים אודות נושאי משרה בכירה בחברה )שאינם דירקטורים(

המובא , 2018שנת לדוח התקופתי של החברה ל 4 חלקא ב26התשקיף, ראו תקנה 

 בתשקיף זה על דרך ההפניה.

 .החברה כיו"ר דירקטוריוןסיים את כהונתו  איל לפידותמר  2019באפריל  30ביום 

 2019באפריל  18דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  ראולפרטים נוספים 

 על דרך ההפניה. בתשקיף זה המובא  ,(2019-01-036012)אסמכתא מס': 

מונה אייל בן סימון ליו"ר דירקטוריון החברה. לפרטים נוספים  2019במאי  23ביום 

 המובא ,(2019-01-043818 :מס' )אסמכתא 2019במאי  23מיום דיווח מיידי  אור

 על דרך ההפניה. בתשקיף זה

א' לתקנות ניירות ערך 26בהתאם לתקנה  אייל בן סימוןלהלן פרטים אודות מר 

 :  1970 –)דו"חות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל 

 25173782ת.ז.  אייל בן סימון  םש

 12/03/1973  תאריך לידה

 יו"ר דירקטוריון.  חברההתפקיד שהוא ממלא ב

התפקיד שהוא ממלא בחברת 

או בבעל עניין   חברהבת של ה

 בו

מכהן כממלא מקום  2019במאי  1החל מיום  

מנכ"ל הפניקס חברה לביטוח בע"מ, המחזיקה 

 והנפרע של החברה.במלוא הונה המונפק 

האם הוא בן משפחה של 

נושא משרה בכירה אחר או 

 של בעל עניין

  

 לא

סיונו העסקי יהשכלתו ונ

 בחמש השנים האחרונות

תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות  – השכלה 

מימון,  –ותואר שני במנהל עסקים 

 האוניברסיטה העברית בירושלים.

ום משנה למנכ"ל, מנהל חת – תעסוקתי ניסיון

 .ביטוח כללי ותביעות

 23.05.2019  התאריך  שבו החלה כהונתו

 הוראות תקנון החברה המתייחסות למינוי, כהונה ומילוי מקום של דירקטורים 7.2

להוראות תקנון ההתאגדות של החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של 

הדירקטורים, דרכי מינויים או בחירתם, משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום 

תקנון  וומינוי ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שניתן להן, רא הונתםכ

 ההתאגדות של החברה הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה. 
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  חתימה עצמאייםמורשי  7.3

  .אין מורשי חתימה עצמאייםחברה ב

 של החברההמבקר רואי החשבון  7.4

 אביב. , תלא' 144דרך מנחם בגין קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, 

 רשום משרד 7.5

 ., גבעתיים53דרך השלום משרדה הרשום של החברה הינו ב
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  בעלי עניין בחברה -8פרק 

 לנושאי משרה בכירה  ותגמולים לבעלי עניין  8.1

)המחזיקה במלוא הון המניות  בהפניקס ביטוח נושאי המשרה בחברה מכהנים כנושאי משרה

בחברה משולם על ידי הפניקס ביטוח.  המונפק והנפרע של החברה(. שכרם של נושאי המשרה

 לחברה אין כל הוצאות שכר בגין נושאי משרה בכירה.

 

בקשר עם הפקדת תמורת הנפקת תעודות  הפניקס ביטוחלפרטים אודות הסכם בין החברה לבין 

לדוח )דוחות כספיים(  3לחלק  13מס' ביאור  ו, ראהפניקס ביטוחהתחייבות של החברה אצל 

  של החברה. 2018לשנת ה של החברהתקופתי 
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  דוחות כספיים -9פרק 

  :הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף המדף על דרך ההפניה 9.1

 - ב לתקנות ניירות ערך )פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף6ב ותקנה 60בהתאם לתקנה  9.1.1

ה מפנה לדוחות "(, החברתקנות פרטי תשקיף": )להלן 1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט

של החברה אשר צורפו לדוח התקופתי של החברה  2018בדצמבר  31הכספיים ליום 

וכן לדוחות הכספיים של  "(2018הדוח הכספי של החברה לשנת )להלן: " 2018לשנת 

הדוח )להלן: " 2019שנת לרבעון ראשון להחברה כפי שנכללו בדוח הרבעוני של החברה 

של  יםהמידע הכלול בדוח הכספי ."(2019ון לשנת הכספי של החברה לרבעון הראש

 על דרך ההפניה. בתשקיף יםהחברה מובא

 1970 -תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ד ל9בהתאם לתקנה  9.1.2

, לפי החברה, החברה מפנה לדוח מצבת ההתחייבויות של "(תקנות הדוחות)להלן: "

 )אסמכתא מס': 2019 במרץ 31ביום שפורסם , כפי 2018בדצמבר,  31מועדי פירעון ליום 

2019-01-027711.) 

ה לתקנות הדוחות, החברה מפנה לדוח מצבת התחייבויות של 38בהתאם לתקנה  9.1.3

 2019במאי  29, כפי שפורסם ביום 2019במרץ  31החברה, לפי מועדי פירעון ליום 

 (.2019-01-045618)אסמכתא מס': 

קנות פרטי תשקיף, החברה מפנה לדוחות הכספיים ב לת6ב ותקנה 60בהתאם לתקנה  9.1.4

פרסמה אשר החברה האם של החברה, , הפניקס ביטוחשל  2018בדצמבר  31ליום 

: )להלן (2019-01-027723)אסמכתא מס':  2019במרץ  31החברה בדיווח מיידי ביום 

במרץ  31וכן לדוחות הכספיים ליום  "(2018לשנת  הפניקס ביטוחהדוח הכספי של "

 2019במאי  29של הפניקס ביטוח, אשר פרסמה החברה בדיווח מיידי ביום  2019

הדוח הכספי של הפניקס ביטוח לרבעון )להלן: "( 2019-01-045630)אסמכתא מס': 

ובדוח  2018לשנת  הפניקס ביטוח. המידע הכלול בדוח הכספי של "(2019הראשון לשנת 

  מובא בתשקיף על דרך ההפניה. 2019הכספי של הפניקס ביטוח לרבעון הראשון לשנת 

 :הצהרות מנהלים על דרך ההפניה 9.2

צורפו ש לתקנות פרטי תשקיף, החברה מפנה להצהרות מנהלים ב6ה ותקנה 60בהתאם לתקנה 

 ,2019שנת לובדוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון  2018של החברה לשנת לדוח התקופתי 

 על דרך ההפניה. בתשקיף יםמובאה

הפניקס ושל רואה החשבון המבקר של החברה  דוחות הסכמה להכללה של ימכתבלן להמצורף  9.3

( לתקנות פרטי תשקיף, שבו נכללת הסכמתו של רואה החשבון 1)א62בהתאם לתקנה  ביטוח

ואת  המבקר לכלול בתשקיף המדף, לרבות בדרך של הפניה, את דוחות רואה החשבון המבקר

 הפניקס ביטוחלדוח הכספי של , 2018י של החברה לשנת לדוח הכספ דוחות הסקירה, לפי העניין

ולדוח הכספי של הפניקס  2019, לדוח הכספי של החברה לרבעון הראשון לשנת 2018לשנת 

  .2019ביטוח לרבעון הראשון לשנת 
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 )א(א62בהתאם לתקנה  הפניקס ביטוחה של אקטואר של מכתב הסכמה להכלללהלן מצורף 

לכלול בתשקיף המדף, לרבות בדרך  האקטוארנכללת הסכמתו של לתקנות פרטי תשקיף, שבו 

ולדוח הכספי  2018לשנת  הפניקס ביטוחלדוח הכספי של  תוהמצורפהצהרותיו של הפניה, את 

  .2019של הפניקס ביטוח לרבעון הראשון לשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 2019, אוגוסטב 15
 
 
 

 לכבוד
 מ "בע( 2009) הון גיוסי הפניקס של הדירקטוריון

 
 
 .,נ.ג.א
 
 
 

עתיד להתפרסם ש (החברה": "להלן)מ "בע (2009) הון גיוסי של הפניקסתשקיף מדף  :הנדון

  2019, אוגוסטבחודש 

 

תשקיף המדף שבנדון את ב)לרבות בדרך של הפניה(  להכללהלהודיעכם כי אנו מסכימים  הננו

  :שלנו המפורטים להלןהדוחות 

 

הדוחות הכספיים של החברה על  2019במאי,  28מיום של רואה החשבון המבקר דוח סקירה  .1

 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. 2019במרס,  31יום ל

 

 31על הדוחות הכספיים של החברה לימים  2019במרס,  31דוח רואה החשבון המבקר מיום  .2

  .2018בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2017 -ו 2018בדצמבר 

 

יקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח בדבר ב 2019במרס,  31דוח רואה החשבון המבקר מיום  .3

 .2018בדצמבר  31כספי של החברה ליום 

 

דוח  בדבר 2019 באוגוסט 16תשקיף המדף מיום ב 9בפרק מפנים את תשומת הלב לאמור  אנו

בדבר חשיפה  2019ראשון לשנת הרבעון הרבעוני לדוח ת החתימאירועים שהתרחשו לאחר מועד 

 .להתחייבויות תלויות

 

 

 

 קסירר את גבאי פורר קוסט

 חשבון רואי

 

 

 

 +972-3-6232525   .טל
 972-3-5622555+  פקס

ey.com 

 קוסט פורר גבאי את קסירר
, א'144דרך מנחם בגין   

  6492102אביב -תל
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 לכבוד
 מ )להלן: "החברה"("בע חברה לביטוח הפניקס של הדירקטוריון

 
 
 .,נ.ג.א
 
 
 

  2019שעתיד להתפרסם בחודש אוגוסט,  מ"בע (2009) הון גיוסי של הפניקסתשקיף מדף  :הנדון

 

תשקיף המדף שבנדון את ב)לרבות בדרך של הפניה(  להכללהלהודיעכם כי אנו מסכימים  הננו

  :שלנו המפורטים להלןהדוחות 

 

הכספיים של החברה הדוחות על  2019במאי,  28מיום של רואה החשבון המבקר דוח סקירה  .1

 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. 2019במרס,  31יום ל

 

 31על הדוחות הכספיים של החברה לימים  2019במרס,  31דוח רואה החשבון המבקר מיום  .2

 . 2018בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2017 -ו 2018בדצמבר 

 

בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח  2019במרס,  31המבקר מיום דוח רואה החשבון  .3

 .2018בדצמבר  31כספי של החברה ליום 

 

בדבר דוח  2019 באוגוסט 16תשקיף המדף מיום ב 9בפרק מפנים את תשומת הלב לאמור  אנו

חשיפה בדבר  2019אירועים שהתרחשו לאחר מועד חתימת הדוח הרבעוני לרבעון הראשון לשנת 

 .להתחייבויות תלויות

 

 

 

 

 

 קסירר את גבאי פורר קוסט

 חשבון רואי

 

 +972-3-6232525   .טל
 972-3-5622555+  פקס

ey.com 

 קוסט פורר גבאי את קסירר
, א'144דרך מנחם בגין   

  6492102אביב -תל
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 ,לכבוד
 בע"מ( 2009) גיוסי הוןהפניקס  דירקטוריון

 
 

 ,נא.ג.
 

מיום בע"מ )להלן: "החברה"( ( 2009) גיוסי הוןהפניקס  מדף תשקיף  :הנדון
 2019 באוגוסט 15

 
 דוחות של שבנדון מדףה תשקיף הפניה של בדרך להכללה מסכימים אנו כי להודיעכם הננו

 :להלן המפורטים שלנו האקטואר והצהרות
 
 

 של השנתיים הכספיים הדוחות בילג 2019במרס,  31 מיום חיים ביטוח אקטואר הצהרת .1
 נחתמו אשר 2018 בדצמבר 31 ליום"( הפניקס ביטוחהפניקס חברה לביטוח בע"מ )להלן: "

 .2019 מרס,ב 31 ביום
 השנתיים הכספיים הדוחות גביל 2019במרס,  31 מיום בריאותצהרת אקטואר ביטוח ה .2

 .2019במרס,  31 ביום נחתמו אשר 2018 בדצמבר 31 יוםל ביטוח הפניקס של
לגבי הדוחות הכספיים השנתיים של  2019במרס,  31מיום  כלליצהרת אקטואר ביטוח ה .3

 .2019במרס,  31 אשר נחתמו ביום 2018בדצמבר  31ביטוח ליום  הפניקס
 

 
 
 

 
 ,בכבוד רב

 
 

 יונתן ברנר, אקטואר ממונה ביטוח חיים בהפניקס ביטוח
 מייקל ירמיש, אקטואר ביטוח בריאות בהפניקס ביטוח

 אקטוארית ביטוח כללי בהפניקס ביטוח אנה נחום,
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א לתקנות פרטי תשקיף, 56ב)ב( לתקנות פרטי תשקיף וכהגדרתו בתקנה 60בהתאם לתקנה  9.4

רבעון החברה להרבעוני של מצורף להלן דוח בדבר אירועים שהתרחשו לאחר מועד חתימת הדוח 

החתימה ולאחר , 2019במאי  29, שפורסמו ביום 2019במאי  28, קרי מיום 2019שנת להראשון 

, 2019במאי  28, קרי מיום 2019על הדוח הרבעוני של הפניקס ביטוח לרבעון הראשון לשנת 

 :ועד למועד הסמוך לפרסום תשקיף המדף 2019במאי  29ע"י החברה ביום שפורסמו 
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 דוח אירועים
 

-בנה וצורה(, תשכ"טמ -לתקנות ניירות ערך )פרטי תשקיף וטיוטת תשקיףא 56בתקנה  כהגדרתו

 )"תקנות פרטי תשקיף"( 1969
 

ביום שנחתמו  2019במרץ  31בתקופה שלאחר מועד החתימה על הדוחות הכספיים של החברה ליום 

ולאחר מועד החתימה על הדוחות הכספיים של הפניקס  2019במאי  29ביום ופורסמו  2019במאי  28

למועד ועד  2019במאי  29ופורסמו ביום  2019במאי  28שנחתמו ביום  2019 במרץ 31ביטוח ליום 

א לתקנות פרטי 56)כמשמעותם בתקנה  מהותיים לא אירעו אירועים, זה תשקיף מדףפרסום 

  :כמפורט להלן, למעט תשקיף(

 -כתובענה ייצוגית תובענה בקשה לאישור  מחוזי מרכזאישר בית משפט  2019במאי  31ביום  .1

 "(הפניקס ביטוחחברה לביטוח בע"מ )להלן: "הפניקס חברת האם של החברה, שהוגשה כנגד 

שעניינה בטענה כי הפניקס  -"( החברות הנתבעות)להלן: "וכנגד שלוש חברות ביטוח נוספות 

הוצאות ניהול השקעות מעבר לגביית   Excellence Investביטוח גובה בפוליסות חסכון לפרט

מפורש בפוליסה, כתובענה ייצוגית לעשות כן כדמי ניהול וזאת בהעדר הוראה המתירה לה 

הוצאות ניהול השקעות. שלא כדין של  וזאת בעילה של הפרת פוליסת הביטוח בשל גביה

   Excellence Investהקבוצה בשמה תנוהל התביעה הייצוגית הינה כל בעלי פוליסת חסכון לפרט 

ם השבת סכומי בהווה ובשבע שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה לאישור. הסעדים שנתבעו הינ

הוצאות ניהול ההשקעות שנגבו ביתר בצירוף הפרשי ריבית וצו שיורה לחברות הנתבעות לחדול 

 מן הגביה.

בקשה לאישור תובענה כייצוגית בסכום מהותי בעניין הוצאות ניהול השקעות מתנהלת בד בבד 

קודם: )בשמה ה בע"מ פנסיה וגמלאקסלנס הפניקס , בת של הפניקס ביטוחגם כנגד חברת 

( 17)א()6, בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים )ראו ביאור אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ(

)אסמכתא  2019במאי  29, אשר פורסמו ביום 2019במרץ  31לדוחות הכספיים של החברה ליום 

הפניקס ביטוח לומדת את ההחלטה ובוחנת את השלכותיה הרוחביות  (.2019-01-045630מס' 

 יש בקשת רשות ערעור על החלטה זו לבית המשפט העליון.כוונתה להגבו

הוגשה כנגד הפניקס ביטוח כתב תביעה ובצידו בקשה לאישור התביעה  2019ביוני  3ביום  .2

"(. עניינה התביעהכתובענה ייצוגית בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב )להלן בסעיף זה: "

ם בביטוח חיים המשלבים ביטוח למקרה של התביעה, בטענה כי הפניקס ביטוח גובה ממבוטחי

מוות וחסכון לעת זקנה )ביטוחי מנהלים( הוצאות ניהול השקעות מבלי שיש לכך עיגון חוזי 

)כל המבוטחים בפוליסת  בתנאי הפוליסה. התובע מעריך את הנזק הנטען לכלל חברי הקבוצה

כאשר הפוליסה לא ביטוח מנהלים של הפניקס ביטוח אשר נגבו מהם הוצאות ניהול השקעות 

יצוין, כי בקשות לאישור תובענות מיליוני ש"ח.  351 -בסך של כ כללה הוראה מפורשת לכך( 

כייצוגיות בשאלות עובדתיות ומשפטיות דומות הוגשו באמצעות ב"כ התובע כנגד חברות ביטוח 

בענות אושרו בקשות לאישור תו 2019במאי  31נוספות וכן כנגד חברות מנהלות, וכן כי ביום 

בשלב זה הפניקס . לעיל 1כמפורט בסע' כייצוגיות בעילות דומות על ידי בית משפט מחוזי מרכז 

  ביטוח לומדת את פרטי התביעה.

הסדר ניתן על ידי בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב פסק דין המאשר את  2019ביוני  7ביום  .3

אי הכללת עמלות  ינה בטענה בדברעניש -ה כנגד הפניקס ביטוח פשרה בתובענה ייצוגית שהוגש

במסגרתו התחייבה  –מכירה בשכר הקובע לתשלום זכויות סוציאליות לעובדי הפניקס ביטוח 
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הפניקס ביטוח לשלם לחברי הקבוצה כהגדרתם בהסכם הפשרה, הפרשי שכר בגין פנסיה, 

ביטוח חופשה שנתית, דמי מחלה ושעות נוספות וזאת בסכומים שאינם מהותיים לה. הפניקס 

 פועלת ליישום הסדר הפשרה. 

הורה בית המשפט העליון על קיום דיון נוסף בפני הרכב מורחב של שבעה  2019ביולי  2ביום  .4

במסגרתו נדחתה בכללותה  ,2018במאי  31שופטים בפסק דינו של בית המשפט העליון מיום 

פות, אשר עניינה תובענה ייצוגית אשר הוגשה כנגד הפניקס ביטוח וכנגד חברות ביטוח נוס

 יות" בפוליסות ביטוח חיים שלא כדין ובשיעור הגבוה מהמותר,תגביית תשלום המכונה "תת שנ

בשאלת המבחן שנקבע לעניין עמדת הרגולטור שהוגשה לצורך דיון וזאת לבקשת התובעים 

 לבית המשפט ביחס להנחיותיו ובשאלת הגנת זוטי דברים בתביעה ייצוגית כספית. 

הודיעה החברה כי הוגשה כנגד הפניקס ביטוח, וכנגד שלוש חברות ביטוח  2019לי ביו 7ביום  .5

נוספות תביעה ובצידה בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית, בבית המשפט המחוזי בתל 

יפו, לפיה הנתבעות אינן משלמות למבוטחיהן ריבית כדין בגין תגמולי ביטוח החל  –אביב 

ביעה ועד למועד התשלום בפועל. הקבוצה אותה מבקשים יום ממועד מסירת הת 30מתום 

באוגוסט  31התובעים לייצג הינה, כל מי שקיבל ו/או יקבל, במהלך התקופה שתחילתה ביום 

ועד למתן פסק דין בתביעה זו, תגמולי ביטוח מאיזו מבין חברות הביטוח הנתבעות, מבלי  2015

ריכים את הנזק הנטען לכלל חברי הקבוצה שצורפה לתגמולי הביטוח ריבית כדין. התובעים מע

-מיליוני ש"ח, כאשר מתוכו מיוחס להפניקס ביטוח סך של כ 264.37כנגד הנתבעות בסך של 

מיליוני ש"ח. יצוין, כי לטענת התובעים תביעה זו עוסקת באותה עילה בה עוסקת בקשה  67.5

באוגוסט  30צוגית ביום ה באופן חלקי כתביעה יילאישור תביעה כייצוגית קודמת אשר אושר

-, כנגד הפניקס ביטוח וכנגד חברות ביטוח נוספות, על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב2015

יפו ואשר מתבררת כעת לגופה, אך היא הוגשה כעת לטענת התובעים למען הזהירות בלבד, 

פניקס בשלב זה הלאור הספק האם הקבוצה בתביעה זו כלולה בקבוצה המיוצגת בתביעה לעיל. 

 ביטוח לומדת את פרטי התביעה. 

רעון כלכלי של הפניקס ידירקטוריון הפניקס ביטוח אישר דוח יחס כושר פ 2019ביולי  11ביום  .6

, ללא התחשבות 134%עומד על  יחס כושר הפירעון הכלכלי .2018בדצמבר  31ביטוח ליום 

ועד למועד  2019לך שנת בהוראות הפריסה ובתרחיש מניות )וכולל פעולות הוניות שבוצעו במה

מעל יעד יחס כושר פירעון  (, והמשקף עודפי הוןדוח יחס כושר פרעון שאושר כאמורפרסום 

 ₪.מיליוני  1,642 -, בסך של כ111%המסתכם לשיעור של כלכלי 

ובצידה בקשה לאישור התביעה כתובענה , תביעה ביטוח הפניקסלהומצאה  2019ביולי  17ביום  .7

אשר עניינה אי תשלום מלוא תגמולי הביטוח על ידי  – ט השלום בנצרתייצוגית, בבית משפ

מכירת  –, מהטעם שהבעלות ברכב הינה "ליסינג  .הפניקס ביטוח על פי הפוליסה בגין נזק לרכב 

ק"מ או לשעבר". למרות שהבעלות ברכב אינה ו/או לא הייתה כזו, והבעלים הקבוע  0רכב חדש 

הקבוצה אותה היה הרוכש הראשון, שאינו חברת הליסינג. ", 00ברישיון הרכב, כ"בעלים 

מבקש התובע לייצג הינה, כל מבוטח אשר קיבל ו/או עתיד לקבל מהפניקס ביטוח תגמולי 

ביטוח מופחתים בגין נזק לרכבו, או לרכב של צד ג' שנפגע על ידי רכב המבוטח על ידי הפניקס 

מכירת רכב  -לות ברכב הנפגע היא "ליסינג ביטוח, והעילה לתשלום הפיצוי המופחת הינה שהבע

ק"מ או לשעבר", למרות שהבעלות ברכב אינה ו/או לא הייתה כנטען על ידי הפניקס  0חדש 

בשלב זה הפניקס סכום התביעה הכולל לכלל חברי הקבוצה לא הוערך על ידי התובע.  .ביטוח
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 נהיים לאישורה כתובע, ולפיכך לא ניתן להעריך את הסיכוביטוח לומדת את פרטי התביעה

 ייצוגית, ואם תאושר, לא ניתן להעריך את סיכויי הצלחתה. 

ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק דין המאשר את הסתלקות  2019ביולי  23ביום  .8

אשר הוגשה כנגד חברה אחות של החברה, הפניקס  התובע מבקשת אישור התובענה כייצוגית

שעניינה בטענה כי אקסלנס גמל אינה מזכה  "(אקסלנס גמל)"אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ 

עמיתים שעוברים בין מסלולים בקופת גמל לפי בקשתם, במלוא ימי הערך בגין פרק הזמן בו 

וקבע כי תביעתו האישית של התובע נדחית. כמו כן, נפסק כי יישא מבוצעת העברה, 

 ה. בהוצאותיה של אקסלנס גמל בסכומים שאינם מהותיים לחבר

 300,000,000הוקצו על דרך של הנפקה לציבור, באמצעות דוח הצעת מדף,  2019ביולי  23ביום  .9

אגרות חוב )סדרה י"א(. התמורה הכוללת )ברוטו( שהתקבלה בגין הקצאת אגרות החוב )סדרה 

בהתאם לתנאים שפורטו בדוח הצעת "(. סכום הגיוסש"ח )להלן: " 300,000,000י"א( הינה 

לשימוש על פי שיקול דעתה  ביטוח , סכום הגיוס יופקד בהפניקסהחברה שפרסמה המדף

כמו כן, סכום הגיוס הוכר על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון כמכשיר  ובאחריותה.

 בידי הפניקס ביטוח. 2הון רובד 

בהמשך לטיוטת נייר עמדה וחוזר אשר התפרסמו על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון ביום  .10

עדכון מערך  -בנושא "תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין מדידת התחייבויות  2019ביולי,  16

 ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה לחברות ביטוח ולקרנות הפנסיה

לפרסום דוח יחס כושר פרעון כלכלי של הפניקס ביטוח וכן בהמשך  ("טיוטת החוזר)להלן: "

בעקבות טיוטת החוזר ביצעה הפניקס "( הדוח)כאמור לעיל( )להלן: " 2018צמבר בד 31ליום 

אומדן ראשוני של ההשפעה הצפויה על יחס כושר הפירעון הכלכלי ולהערכתה צפויה ביטוח 

ואשר עומד על  דוחבהשוואה ליחס כושר הפירעון הכלכלי שפרסמה ב 7%-ירידה בשיעור של כ

וכולל פעולות הוניות שבוצעו במהלך )סה ובתרחיש מניות ללא התחשבות בהוראות הפרי 134%

, והמשקף עודפי הון מעל יעד יחס כושר פירעון (ועד למועד פרסום הדיווח המיידי 2019שנת 

יצוין כי גם לאחר הירידה ש"ח. מיליוני  1,642 -בסך של כ  111%כלכלי המסתכם לשיעור של 

יקס ביטוח גבוה מיעד כושר הפירעון הכלכלי כאמור לעיל יחס כושר הפירעון הכלכלי של הפנ

מו כן, על בסיס הממצאים הראשונים ח. ככפי שנקבע על ידי דירקטוריון הפניקס ביטו

האמורים, ההשפעה הצפויה על תוצאות הפעילות של החברה לתקופות של שלושה ושישה 

 50-סך של כעתידה להקטין את סך הרווח הכולל ב 2019ביוני,  30חודשים שהסתיימו ביום 

האמורות לעיל הינן בגדר מידע צופה הפניקס ביטוח הערכות  .ש"ח, לאחר הוצאות מסני מיליו

שכן הנתונים דלעיל הינם בגדר אומדן , 1968 -פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

זה אשר חלקו אינו  הפניקס ביטוח בלבד, המבוסס על טיוטת חוזר וכן על מידע ראשוני שבידי

בשליטת החברה. כמו כן, נתונים אלו אינם כוללים השפעות שוטפות נוספות כגון השפעת 

הפעילות העסקית, שינויים בתמהיל ההשקעות ובהתחייבויות הביטוחיות וכן השפעות 

 ן. אקסוגניות כגון, ירידה בעקום ריבית חסרת הסיכו
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המאגר הישראלי לביטוח  3751/17קיבל בית המשפט העליון במסגרת ע"א  2019באוגוסט  8ביום  .11

רכב )הפול( נ' פלוני את המלצות הוועדה הבין משרדית לבחינת סוגיית שיעור ההיוון בפיצוי נזיקי 

"(. ההנחות פסק הדין)להלן: " 3%על השלכותיה וקבע כי שיעור ריבית ההיוון יעמוד על 

עור ההיוון הרלוונטי הינן, כי שיהפניקס ביטוח העיקריות שנלקחו לצורך הערכה האקטוארית של 

, 2018בדצמבר  31ואילך. נכון ליום  2020לשנים  1%ושיעור של  2019עד וכולל שנת  2%יעמוד על 

מיליון ש"ח. ההפרשה האמורה  221 -הסתכמה ההפרשה בענפי רכב חובה וחבויות לסך של כ 

ן בתקנות כוללת גם אומדן בגין שיעור ההיוון של המוסד לביטוח לאומי )"המל"ל"(, המעוג

. מהערכה ראשונית שבוצעה על ידי  2%, והעומד כיום על 1978 -, התשל"ח (היוון)הביטוח הלאומי 

השפעה חיובית  3%על בסיס קביעות פסק הדין, לשינוי בשיעור ההיוון לשיעור של הפניקס ביטוח, 

רי מס, אח ש"חליון ימ 100–לרבעון השני בסך של כ הפניקס ביטוח על התוצאות הכספיות של 

תוכל לשחרר עתודות אשר חושבו על בסיס ריבית היוון נמוכה פניקס ביטוח לאור העובדה שה

גם בגין תביעת  3%יותר. בנוסף על האמור לעיל במסגרת פסק הדין הומלץ לקבוע שיעור היוון של 

תוכל לשחרר סכומים נוספים. יצוין, כי פניקס ביטוח המל"ל. ככל שהמלצה זו תתקבל ייתכן וה

הפניקס בשלב זה מדובר על הערכה ראשונית אשר טרם הוצגה וטרם אושרה על ידי דירקטוריון 

 ולפיכך הנתונים הסופיים עשויים להיות שונים מהערכה האמורה.  ביטוח 

הוגשה כנגד הפניקס ביטוח וכנגד שתי חברות ביטוח נוספות )להלן  2019באוגוסט,  12ביום   .12

דה בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית, בבית המשפט "( תביעה ובציהנתבעותיחדיו: "

"(. עניינה של התביעה, לטענת התובעות, הינה כי בפוליסות התביעההמחוזי מרכז )להלן יחדיו: "

ביטוח רכוש לציוד מכני הנדסי, הנתבעות קובעות את שווי הציוד לצורך קביעת הפרמיה לפי ערך 

יוד, אך במקרה של אובדן גמור לציוד הן ישלמו הציוד שהוא חדש ותוך התעלמות מגיל הצ

למבוטח תגמולי ביטוח לפי השווי האמיתי של הציוד במועד קרות האירוע הביטוחי, תוך 

אותה מבקשות התובעות לייצג הינה, כל מי שרכש מהנתבעות הקבוצה התחשבות בגיל הציוד. 

פרמיה( עבור פוליסה שנרכשה פוליסת ביטוח לציוד מכני הנדסי )צמ"ה(, או שילם דמי ביטוח )

לפני כן, החל משבע שנים לפני הגשת התביעה ועד מועד הגשת התביעה הייצוגית לאחר אישורה 

התובעות ציינו כי אינן יכולות להעריך את הנזק הנטען לכלל חברי הקבוצה  "(.הקבוצה")להלן: 

יטוח לומדת את פרטי אך לטענתן מדובר במיליוני שקלים ואף למעלה מכך. בשלב זה, הפניקס ב

התביעה, ולפיכך לא ניתן להעריך את הסיכויים לאישורה כתובענה ייצוגית, ואם תאושר, לא ניתן 

 להעריך את סיכויי הצלחתה.

 

 

 

 
 
 

        15.8.2019 

_______________   _______________   _______________  _______________ 

, יו"ר אייל בן סימון 

ממלא ברה והח דירקטוריון

 מקום מנכ"ל הפניקס ביטוח

 , מנכ"לרועי יקיר  

 החברה

אלי שוורץ, דירקטור, משנה   

 למנכ"ל ומנהל כספים ראשי

 תאריך  
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 פרטים נוספים  - 10פרק 
 

 חוות דעת משפטית 10.1
 החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

 

                   2019, באוגוסט 15                            
 לכבוד

 ( בע"מ2009הפניקס גיוסי הון )
  53דרך השלום 

  גבעתיים

 

 ג.א.נ.,
)להלן בהתאמה:  2019, באוגוסט 15 מ מיוםבע" (2009הפניקס גיוסי הון )של  מדף תשקיף הנדון:

 "החברה"(-ו"התשקיף" 

 

כללים לדעתנו, הדירקטורים בחברה נתמנו כדין ושמותיהם נ לבקשתכם, הרינו לאשר בזה כי

  תשקיף.ב

 תשקיף. במסכימים, כי חוות דעת זו תיכלל  אנו
          

 
 

 בכבוד רב,
 
 

     , עו"דדי גרוןע                                    אודי אפרון, עו"ד        

     

 עורכי דין ,מ. פירון ושות'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 firon@firon.co.il 03-7540011פקס:  03-7540000טל':  6109302, 9445ת.ד. , 6706054אביב -, תל2, השלושה 360משרד ראשי: מגדל אדגר 

 04-8404413פקס:  04-8404412טל':  3303102, חיפה 2סניפים בחיפה: הנמל 

 04-8554456פקס:  04-8554454טל':  3341103, חיפה 104העצמאות 

 08-6235556פקס:  08-6235555טל':  8489310, באר שבע 2(, התקווה Bבניין לב הסיטי )כניסה  :סניף הנגב

 04-6450890פקס:  04-6450789טל' : 1767111, נצרת עילית 8סניף נצרת עילית: בית ההסתדרות, רח' האורנים 

 Interlaw ,on.co.ilwww.firבחו"ל: רומניה, בולגריה וסרביה, חברים ברשת עורכי הדין הבינלאומית  סניפים

http://www.firon.co.il/
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 אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף 10.2
א לתקנות ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(, 4בהתאם להוראות סעיף 

, החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף 1995 -התשנ"ה 

פרסום דוח הצעת המדף מדף, ואולם, תוספת אגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים במועד 

 .)ככל ויפורסם(, בסכומים ובמועדים כקבוע בתקנות האמורות

 עיון במסמכים 10.3
החברה, ומכל חוות דעת או אישור הנזכרים ההתאגדות של עותקים מתשקיף זה, מתקנון 

, 53בדרך השלום בתשקיף זה, עומדים לעיון הציבור בשעות העבודה הרגילות במשרדי החברה 

ניירות ן, עותק מתשקיף החברה עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות . כמו כגבעתיים

 ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו www.magna.isa.gov.ilערך, בכתובת: 

www.maya.tase.co.il. 
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 י מ ו ת ח ת:  11פרק 

 

  החברה:

  ( בע"מ2009הפניקס גיוסי הון )

 
  :הדירקטורים

  בן סימוןל איימר 

  מר אלי שוורץ
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